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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ" 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 2009 - 2010 
 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 

Απ: 135048/20-01-2012 

ΤΙΤΛΟΣ Ε.Π.: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ" 

ΚΩΔΙΚΟΣ Ε.Π.: 2007GR161P0001 

ΣΤΟΧΟΣ Ε.Π.: ΣΥΓΚΛΙΣΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΚΩΔ. NUTS): 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (GR14) - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (GR21) - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (GR324) 

Για την αξιολόγηση της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων  
της Προγραμματικής Περιόδου 2007 – 2013, εφαρμόζονται τέσσερεις (4) ομάδες κριτηρίων: 

 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Α (ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΜΠΕ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ & ΤΙΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Β (ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΚΕΦ. 2, 3 & 4 της Έκθεσης) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Γ (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ - ΚΕΦ. 5 της Έκθεσης) 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ Δ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) 

ΤΕΛΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Οι Άξονες Προτεραιότητας του "ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ" που εξετάζονται στην Ετήσια 
Έκθεση Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης για τα έτη 2009-2010 είναι: 
ΑΠ1:Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Θεσσαλίας 
ΑΠ2:Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Στερεάς Ελλάδας 
ΑΠ3:Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Ηπείρου 
ΑΠ4:Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Θεσσαλίας 
ΑΠ5:Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας 
ΑΠ6:Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Ηπείρου 
 
Στο πλαίσιο της παρούσας έκθεσης περιβαλλοντικής παρακολούθησης δεν εξετάζονται οι Άξονες: 
ΑΠ 7: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Θεσσαλίας 
ΑΠ 8: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας 
ΑΠ 9: Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Ηπείρου, 
γεγονός που είναι σκόπιμο να αιτιολογηθεί. 
        



 

 

 

  
    

  

    

 
Η έκθεση καταρτίστηκε σύμφωνα με το πρότυπο της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης 
με περίοδο αναφοράς τα έτη 2009 - 2010. Η έκθεση υποβλήθηκε σε ημερομηνία, η οποία δεν επιτρέπει 
την αξιοποίηση των στοιχείων της κατά τη σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Υλοποίησης του Προγράμματος 
για το έτος 2010. Η επόμενη ετήσια έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης, για το  έτος 2011, με την 
εμπρόθεσμη κατάρτιση και υποβολή της και αξιοποιώντας τις παρατηρήσεις της παρούσας αξιολόγησης 
θα συνεισφέρει στην αναθεώρηση του ΕΠ.  
       
Ως προς την περιβαλλοντική παρακολούθηση των συνιστωσών, παρουσιάζεται ανομοιογένεια ανά 
διοικητική Περιφέρεια (δηλαδή μεταξύ των αξόνων 1-2-3 και των αξόνων 4-5-6) για τη χωρική ενότητα 
ΘΕΣΗΠ. Αυτό, εν μέρει, αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι διοικητικές Περιφέρειες ανήκουν σε 
διαφορετικούς στόχους, η Θεσσαλία και η Ήπειρος ανήκουν στο στόχο "Σύγκλιση" ενώ η Στερεά Ελλάδα 
στο στόχο "Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση". Ωστόσο,  θεωρούμε ότι οι 
περιβαλλοντικές  συνιστώσες "Ύδατα", "Βιοποικιλότητα-Χλωρίδα-Πανίδα" και "Υλικά Περιουσιακά 
Στοιχεία" θα πρέπει να ενσωματωθούν στην περιβαλλοντική παρακολούθηση όλων των συμμετεχουσών 
Περιφερειών, όπως άλλωστε αποτυπώνεται και στην εγκεκριμένη ΣΜΠΕ.     
    
Οι δείκτες που αντιστοιχούν στην περιβαλλοντική συνιστώσα "Έδαφος-Χρήσεις Γης" είναι απαραίτητο να 
επανεξεταστούν. Στην περίπτωση που δεν κριθεί σκόπιμο να παρουσιάζονται δείκτες σχετικοί με τη 
διαχείριση στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να υπάρξει σχετική τεκμηρίωση.    
    
Στο επίπεδο των δεικτών, που έχουν επιλεγεί για την περιβαλλοντική παρακολούθηση, έχουν γίνει 
τροποποιήσεις σε σχέση με την 1η έκθεση, που αφορούσε στα έτη 2007 - 2008. Με δεδομένο ότι το 
σύστημα παρακολούθησης είναι δυναμικό, θεωρούμε ότι αλλαγές περιορισμένης έκτασης είναι 
αναμενόμενες, αρκεί να συνοδεύονται από σχετική τεκμηρίωση, όπως άλλωστε ορίζεται και στο Πρότυπο 
της Ετήσιας Έκθεσης Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης.        
  
Ιδιαίτερα σημαντικό για την παρακολούθηση και εκτίμηση των επιπτώσεων είναι ο προσδιορισμός των 
τιμών βάσης και στόχου των δεικτών. Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του ΕΠ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ, υπάρχουν δείκτες που αποτελούν και δείκτες του ΕΠ, με 
προσδιορισμένες τιμές βάσης και στόχου στο εγκεκριμένο προγραμματικό κείμενο. Τα σχετικά στοιχεία 
είναι απαραίτητο να αναφέρονται στις Εκθέσεις Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης ή να αιτιολογείται η 
μεταβολή/παράλειψή τους.  
       
Η αναφορά στην αξιολόγηση των σημαντικών περιβαλλοντικών επιδράσεων από την υλοποίηση του ΕΠ, 
καθώς και η διατύπωση σχετικών προτάσεων αποτελούν θέματα στα οποία είναι σκόπιμο να δοθεί 
ιδιαίτερη βαρύτητα.   
      
Με την εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος και την επανεξέταση και περαιτέρω 
επεξεργασία του «συστήματος» των δεικτών περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι βέβαιο ότι η 
επόμενη ετήσια Έκθεση περιβαλλοντικής παρακολούθησης, καθώς και η Συγκριτική Έκθεση, θα 
οδηγήσουν σε εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εφαρμογή 
του Ε.Π., ώστε να καταστεί δυνατόν να ληφθούν, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται, τα κατάλληλα 
επανορθωτικά μέτρα ή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων.       
         


